De 5e vakantieweek begint met een hittegolf… waarna de temperatuur weer langzaam terug zakt naar circa 25 graden.
De vakantiegangers die uit de zuidelijke regio komen gaan langzaam
richting het nieuwe schooljaar, met
nog maar 2 vakantieweekjes te
gaan. Het is al 4 weken prachtig
weer en sommigen snakken naar
wat verkoeling, maar van regen lijkt
ook de komende week nog absoluut
geen sprake te zijn. Het gras op de
camping is al
wekenlang bruin
en geel: alleen
een klein beetje
onkruid
zorgt
nog voor wat
groen tussen de
dorre sprieten.
De bomen zijn
ook enigszins in
de war en beginnen
op
veel
plaatsen al hun blad te verliezen.
Het lijkt dit jaar vroeg “herfst” te
gaan worden.
Maar dat is het natuurlijk nog lang
niet! Augustus is nog lekker een vakantiemaand en Zeeland draait op
volle toeren verder. Dat geldt natuurlijk vooral voor de stranden en
niet te vergeten het zwembad: zoals
voorspeld werd na een drukke week
eergisteren de 30.000ste bezoeker
van dit seizoen verwelkomd en de
35.000ste laat waarschijnlijk ook
niet lang meer op zich wachten.
Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks

Behalve zon, zee en zwembad
heeft Zeeland natuurlijk nog veel
meer te bieden aan alle vakantie-

gedurende het

gangers. Ben je de warmte echt
beu? Breng dan een bezoekje aan
Terneuzen en de Indoor Skibaan!
Skiën in hartje zomer als het buiten
33 graden is, je kunt het niet veel
gekker maken. Wil je wel iets indoor
ondernemen, maar gaat skiën je
net een stapje te ver, dan kun je
ook een bezoekje aan de Zeelandhallen in Goes
brengen. Lekker
bowlen,
een
hapje eten en
daarna naar de
bios voor de allernieuwste
Blockbuster. In
Goes start op 10
augustus ook de
zomerkermis.
Ook op de camping zelf is deze week weer van alles te doen: koetsritten, een buikschuifbaan, Bakken met Bas, en
het dierengeluidenspel, om maar
een paar dingen te noemen. Vanaf
pagina 3 kun je lezen wat er precies
allemaal te doen is en wanneer.
Deelname aan de activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld. Op pagina 2 vind je alle info over de openingstijden van komende week. .
Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen namens alle medewerkers
van Camping den Inkel weer een
fijne, zonnige vakantieweek in
Zeeland toewensen.
Bas Booij
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Openingstijden 6 - 12 augustus 2018
Bar/Kantine/Afhaalkeuken
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag en zondag 22.30 uur
of later, vrijdag en zaterdag 23.30 uur of later). De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.30 uur tot 20.00 uur.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 uur.
Winkel
Houd er rekening mee dat wij brood op bestelling bakken. Wil je er zeker van zijn dat wij het brood hebben dat je graag wilt, dan kun je dit in
de winkel of receptie bestellen tot uiterlijk 20.00 uur de avond tevoren.
Vraag naar de prijs– en bestellijst. Het winkeltje is dagelijks geopend
van 8.30 tot 10.30 uur. Na 10.30 uur kun je het bestelde brood afhalen in
de receptie. Ook voor zondag kun je harde broodjes, stokbrood en croissants bestellen.

Weekaanbieding Brood
4 croissants + 4 harde broodjes
€ 2,95

Weekaanbieding Snacks
Kleine frites + frikandel, kroket,
bamihapje of kaassoufflée
€ 3,00

Kleuterkamer
Een ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer, speciaal voor kinderen tot ongeveer 7 jaar,
staan klaar voor gebruik in de Kleuterkamer. Wij verzoeken u vriendelijk alle gebruikte spullen weer netjes op te
bergen. De kleuterkamer is geopend tijdens activiteiten in het recreatiegebouw, u dient zelf voor toezicht te zorgen.
Knutselzaal en Filmzaal
In deze ruimtes worden voor jong en oud activiteiten georganiseerd. Verder kunt u hier terecht voor het spelen
van spelletjes of het lenen van een boek of gewoon om te ontspannen. De knutsel- en filmkamer zijn geopend tijdens de activiteiten in het recreatiegebouw.
Recreatieruimte
In de recreatieruimte in het hoofdgebouw staat een poolbiljart waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt. Ook hangt er een dartbord en staat er een Photoplay apparaat. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot sluitingstijd horeca.
Sportveld
Het sportveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 21.00 uur. De sleutel van het omheinde sportveld is af te halen in de receptie. Kinderen onder de 10 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
Zwembad
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Buiten
11.00 tot 20.00 uur
11.00 tot 17.00 uur
12.00 tot 17.00 uur

Binnen
(gesloten bij mooi weer)
(gesloten bij mooi weer)
(gesloten bij mooi weer)

Je kunt tot uiterlijk een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. De openingstijden
van het zwembad zijn onder voorbehoud van het weer!! Bij kouder weer opent het buitenbad later en sluit
het eerder. Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor actuele openingstijden, ook van het binnenbad!!
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Maandag 6 augustus
Net als iedere week beginnen we de maandag van 10.30 tot 11.30 uur met een

Knutselochtend
voor de kinderen t/m ongeveer 12 jaar, in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én
meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!
De rest van de maandag staat in het teken van een

Buikschuifbaan!
Voor iedereen die oud genoeg is om op de baan te klimmen of duiken! Het is een dubbele baan van ruim 20 meter lang en als je hard
genoeg weet te gaan, schuif je aan het einde heerlijk in een zwembad. Wil je meedoen? Kom dan van 11.00 tot 13.00 uur, van l5.30
tot 17.00 uur of van 18.30 tot circa 20.00 uur langs en schuif mee!
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.

Dinsdag 7 augustus
Dinsdag wordt het naar verwachting ver in de 30 graden en daarom doen we het rustig aan met de activiteiten overdag. Om af te koelen, spelen we vanaf 11.00 uur

Watervolleybal
in het volleybalveld, met iedereen vanaf ongeveer 5 jaar die het niet erg vindt om nat te worden van de
waterballonen. Welk team weet te winnen door de meeste ballonnen te vangen? Wil je meedoen, kom
dan om 11.00 uur naar het volleybalveld.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor een knutseluurtje, spelletjes en een
videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur spelen we

VangVolleybal
Met iedereen vanaf ongeveer 5 jaar. Meteen daarna om 19.30 uur spelen we

Volleybal
Met iedereen vanaf ongeveer 10 jaar die een balletje op kan slaan en hoog houden. Wil je meedoen?
Kom dan gezellig langs!
Dinsdagavond om 21.45 uur spelen we het

Dierengeluidenspel
in het bos. Leuk voor de hele familie. Welk team vindt als eerste alle “dieren” in het bos? Volg de geluiden en spoor ze zo snel mogelijk op!!! Voor dit spel hebben we nog een aantal vrijwilligers van 18
jaar of ouder nodig. Vrijwilligers kunnen zich even melden bij Bas.
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Woensdag 8 augustus
Woensdagochtend is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar

Bakken met Bas e.v.a.!!
We gaan deze week weer verschillende lekkere dingen maken. Voor het bakken met Bas moet je je van
tevoren even aanmelden in de receptie. Deelname is gratis, maar gezien de drukte willen/moeten we weten voor hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zetten! Inschrijven kan tot dinsdagavond 20.00 uur.
Het bakken begint om 11.00 uur in het recreatiegebouw! Bij de allerjongste kinderen zouden we het fijn
vinden als er een (groot)ouder mee komt helpen.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Woensdagavond is er een dubbele filmavond met om 19.30 uur de hilarische

Captain Underpants/Kapitein Onderbroek
Geschikt voor alle leeftijden.
Om 21.30 uur is er een

Horror-Filmavond
met een film waar je bloed van stolt en je haar recht van overeind gaat staan. De film is voor de jeugd
van 15 jaar en ouder. Kinderen vanaf 13 jaar mogen kijken met toestemming van een ouder. Kinderen
jonger dan 13 jaar worden niet toegelaten. Het zou erg fijn zijn als we dit jaar geen “Mijn kind mag
ze thuis ook kijken”, “Mijn kind is bijna 13” en “Zijn/haar vriendje of vriendinnetje/vriendje/broertje/
zusje is al wél 13” te horen krijgen.

Donderdag 9 augustus
Van 10.45 tot 11.30 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 11 jaar een

Verkleed- en toneelochtend
We halen alle verkleedspullen tevoorschijn en gaan in groepjes een toneelstukje voor elkaar spelen. Wil
je meedoen, kom dan om 10.45 uur naar het recreatiegebouw en wordt een prinses, piraat of iets anders!
Op donderdag is er voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar

Tennis
Wil je meedoen, dan kun je je tot donderdagochtend 10.00 uur aanmelden. We spelen alleen bij minimaal 6 deelnemers per leeftijdscategorie (tot 15 jaar en 16+). De jongste groep speelt van 11.00 tot
12.00 uur en de 16+ -ers spelen vanaf 12.30 uur.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Op donderdag zijn er deze week

Ritjes met de Paardenkoets
Vanaf 19.00 uur zal de “kleine” koets rondjes rijden over de camping. Wil je een keertje opstappen?
Kom dan vanaf 19.00 uur naar de achterzijde van het hoofdgebouw. Er kunnen per keer 4-6 personen
mee. Aanmelden is niet nodig. Als er voldoende tijd is, gaat de koets ook nog even het bos in.
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Vrijdag 10 augustus
Vrijdagochtend om 11.00 uur is er voor kinderen van ongeveer 5 tot 13 jaar

Dierenbingo
Ieder team krijgt een Bingokaart met daarop 15 dieren. Welk team vindt als eerste deze dieren en heeft
een volle kaart? Bij mooi weer spelen we dierenbingo buiten in het bos, anders in het recreatiegebouw.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar die 1,20 meter of groter is

Boogschieten
Iedereen die wil krijgt de kans om onder begeleiding van ervaren instructeurs met een handboog die bij
hem of haar past op een doel te schieten. Wil je meedoen, kom dan om 14.00 uur naar het lege veld
rechts bij de appelbomen (plaatsnummers 228 t/m 233 op de plattegrond). Hier kun je tussen 14.00 en
16.00 uur testen hoe handig je bent met pijl en boog.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Vrijdagavond om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 7 t/m 16 jaar het

Smokkelspel
Welk team lukt het om de meeste smokkelwaar door het bos te smokkelen zonder gepakt te worden door
de douane? Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij de tafeltennistafel bent.

Zaterdag 11 augustus
Op zaterdag is er van 11.00 tot 12.00 uur een

Knutselochtend
voor de kinderen t/m ongeveer 12 jaar, in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én
meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!
Om 13.00 uur is er voor het hele gezin een

Cartoon– en Tekenfilm Fotospeurtocht
Welk team vindt en herkent de meeste cartoon– en tekenfilmfiguren? Wil je meedoen, zorg dan dat je
om 13.00 uur bij de tafeltennistafel bent.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Zaterdagavond om 20.30 uur is het tijd voor

Zomer-B.I.N.G.O.
In 4 ronden zijn steeds 4 prijzen te winnen, leuk voor jong en oud. De bingokaarten kosten € 1,- per
stuk. De Bingo vindt plaats in de bar in het hoofdgebouw en begint om 20.30 uur. Wie weet is a.s. zaterdag jouw geluksdag!!

Met mooi weer ligt het springkussen
’s middags in de speeltuin!! Indien een buitenactiviteit
door weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt het
recreatiegebouw geopend.
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Zondag 12 augustus
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en Tekenfilm
in het recreatiegebouw. Voor kinderen tot en met ongeveer 12 jaar.
Om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar in de recreatieruimte in het hoofdgebouw een

Pooltoernooi
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij het poolbiljart bent.
We eindigen de week met een filmavond met daarin de Nederlandse dramafilm

De Storm
die zich afspeelt tijdens en na de Watersnoodramp van 1953. De film begint om 19.30 uur in de filmzaal.
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